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Karadeniz Teknik Üniversitesi
Lisansüstü E itim-Ö retim Yönetmeli i

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeli in amac  Karadeniz Teknik Üniversitesi enstitülerinde lisansüstü e itim-
retimde uygulanacak esaslar  düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, 2547 say  kanunun 65. maddesi gere ince Üniversiteleraras  Kurul
taraf ndan yay nlanan Lisansüstü E itim-Ö retim Yönetmeli i ile bu konuda yetkili üst kurum ve
kurullarca al nan ilke kararlar na göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi lisansüstü e itim-ö retim
programlar n nas l düzenlenece ini, s nav ve de erlendirmenin nas l yap laca  kapsar.

 Lisansüstü e itim, yüksek lisans (bilim uzmanl , yüksek mühendislik, sanatta yüksek lisans),
doktora ve sanat dallar nda yap lan sanatta yeterlik program ndan olu ur.

 Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü e itim; fen bilimleri, sosyal bilimler ve sa k bilimleri
enstitülerinde yap r.

renci Kabulü

Madde 3- Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yürütülen lisansüstü e itim programlar na ö renci al p
al nmayaca , al nacaksa kontenjan tespiti Enstitü Anabilim Dal  Ba kanl ’n n; sanat dallar nda ise
Enstitü Anasanat Dal  Ba kanl ’n n teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu’nun karar  ve Üniversite Yönetim
Kurulu’nun onay  ile yap r.

 Enstitünün ö renci kabul edece i yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlar n adlar ,
bu programlara kabul edilecek ö renci kontenjanlar , ba vuru için gerekli belgeler, ba vuru ve s nav
tarihleri ile varsa di er ko ullar Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlü ü taraf ndan ilan edilir.

Madde 4- Lisansüstü ö retime ba vuracak adaylar ilanda belirtilen ba vuru süresi içinde, istenilen
belgelerle ilgili enstitüye ba vururlar.

Ba vuru
Madde 5 – Lisansüstü programlara ba vuru artlar  a da belirtilmi tir:

a) Yüksek lisans program na ba vuracak adaylar n; lisans diplomas na ve ÖSYM taraf ndan
merkezi olarak yap lan Akademik Personel ve Lisansüstü E itimi Giri  S nav  (ALES) sonuç belgesine
sahip olmalar  gerekmektedir. Ba vuru kabullerinde anabilim dallar  için farkl  ALES puan  alt s rlar
belirlenebilir. Ba vurularda 55 standart ALES puan ndan az olmamak ko uluyla hangi puan türünün
hangi anabilim dallar  için kullan laca  ve ba vuru kabulünde anabilim dallar  için  ALES puan n alt

n ne olaca , ilgili Enstitü Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onay
ile belirlenir ve ilan edilir. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara ö renci kabulünde ALES’e
girmi  olma ko ulu aranmaz.

b) Doktora programlar na ba vuracak adaylar n, bir lisans veya yüksek lisans diplomas na; haz rl k
flar  hariç en az on yar l süreli T p, Di  Hekimli i,  Veteriner ve E itim fakülteleri diplomas na,

Eczac k ve Fen Fakültesi mezunlar n ise lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sa k
Bakanl nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dal nda kazan lan uzmanl k yetkisine ve ALES
sonuç belgesine sahip olmalar  gerekir. Ba vuru kabullerinde anabilim dallar  için farkl  ALES puan  alt

rlar  belirlenebilir. Doktora program na; yüksek lisans diplomas yla ba vurularda 55, lisans
diplomas yla ba vuranlarda 70 standart ALES puan ndan az olmamak ko uluyla hangi puan türünün
hangi anabilim dallar  için kullan laca  ve ba vuru kabulünde anabilim dallar  için ALES puan n alt

n ne olaca , ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onay  ile
belirlenir ve ilan edilir. Bu programa ö renci kabulünde, Üniversiteleraras  Kurul Yabanc  Dil S nav
(ÜDS)’ndan en az 55 puan veya Üniversiteleraras  Kurulca kabul edilen bir s navdan bu puana e de er
bir puan, yabanc  uyruklu ö renciler için ana dilleri d nda ngilizce, Frans zca ve Almanca dillerinden
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birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversiteleraras  Kurulca kabul edilen bir s navdan bu puana
de er bir puan al nmas  zorunludur. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara ö renci kabulünde

ALES’e girmi  olma ko ulu aranmaz.
c) Sanatta yeterlik programlar na ba vuracak adaylar n; lisans veya yüksek lisans diplomas na ve

ALES sonuç belgesine sahip olmalar  gerekmektedir. Ba vuru kabullerinde anabilim dallar  için farkl
ALES puan  alt s rlar  belirlenebilir. Yüksek lisans diplomas yla ba vurularda 55, lisans diplomas yla
ba vuranlarda 70 standart ALES sözel puan ndan az olmamak ko uluyla anabilim dallar  için ALES
puan n alt s n ne olaca , ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim
Kurulunun onay  ile belirlenir ve ilan edilir. Bu programa ö renci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan
veya Üniversiteleraras  Kurulca kabul edilen bir s navdan bu puana e de er bir puan, yabanc  uyruklu

renciler için ana dilleri d nda ngilizce, Frans zca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55
puan veya Üniversiteleraras  Kurulca kabul edilen bir s navdan bu puana e de er bir puan al nmas
zorunludur. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara ö renci kabulünde ALES’e girmi  olma
ko ulu aranmaz.

d) Temel t p bilimlerinde doktora programlar na ba vurabilmek için; T p Fakültesi mezunlar n
lisans diplomas na ve 50 puandan az olmamak ko uluyla temel t p puan na veya 55 standart ALES
say sal puan ndan az olmamak ko uluyla ALES sonuç belgesine, T p Fakültesi mezunu olmayanlar n ise
yüksek lisans diplomas na, Di  Hekimli i ve Veteriner Fakültesi mezunlar n lisans derecesine ve 55
standart ALES say sal puan ndan az olmamak ko uluyla ALES sonuç belgesine sahip olmalar  gerekir.
Temel t p puan ; T pta Uzmanl k S nav nda (TUS) Temel T p Bilimleri I. bölümünden elde edilen
standart puan n 0,7 ile ve Temel T p Bilimleri II. bölümünden elde edilen standart puan n 0,3 ile
çarp larak toplanmas  ile elde edilir. Ba vuru kabullerinde anabilim dallar  için farkl  ALES puan  alt

rlar  belirlenebilir. Ba vuru kabulünde anabilim dallar  için temel t p puan n ve ALES puan n alt
n ne olaca , ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onay  ile

belirlenir ve ilan edilir.

Madde 6- a) Yüksek lisans programlar na ö renci kabulünde, ALES puan   yan  s ra gerekirse, lisans
not ortalamas  ve mülakat sonucu da de erlendirilebilir. Bu de erlendirmeye ili kin hususlar ile, ba vuru
için adaylar n sa lamas  gereken di er belgeler (referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istedi ini
belirten kompozisyon, uluslararas  standart s navlar vb.), ALES puan n % 50’den az olmamak
ko uluyla ne kadar a rl kla de erlendirmeye al naca , Yüksek lisans giri  ba ar  notunun alt s n ne
olaca  ilgili Enstitü Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun onay  ile belirlenir.
Üniversite Yönetim Kurulunun karar  ile yaln zca ALES puan  ile de ö renci kabul edilebilir.
Kontenjanlar en ba ar  adaylardan ba lanarak doldurulur. Sonuçlar ilgili enstitü taraf ndan ilan edilir.

 b) Doktora programlar na ö renci kabulünde, ALES puan  yan  s ra gerekirse, lisans ve/veya yüksek
lisans not ortalamas  ve mülakat sonucu da de erlendirilebilir (Lisans derecesi ile doktora program na
ba vuracaklar n lisans mezuniyet not ortalamas n 4 üzerinden en az 3,20 olmas  gerekir). Bu
de erlendirmeye ili kin hususlar ile, ba vuru için adaylar n sa lamas  gereken di er belgeler (referans
mektubu, neden yüksek lisans yapmak istedi ini belirten kompozisyon, uluslararas  standart s navlar
vb.), ALES puan n %50'den az olmamak ko uluyla ne kadar a rl kla de erlendirmeye al naca  ve
Doktora giri  ba ar  notunun alt s n ne olaca  ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve
Üniversite Yönetim Kurulunun onay  ile belirlenir. Üniversite Yönetim Kurulunun karar  ile yaln zca
ALES puan  ile de ö renci kabul edilebilir. Kontenjanlar en ba ar  adaylardan ba lanarak doldurulur.
Sonuçlar ilgili enstitü taraf ndan ilan edilir.

 c) Sanatta Yeterlik programlar na ö renci kabulünde, ALES puan  yan  s ra gerekirse, lisans ve/veya
yüksek lisans not ortalamas  ve mülakat/yetenek s nav /portfolyö incelemesi sonucu da de erlendirilebilir
(Lisans derecesi ile Sanatta Yeterlik program na ba vuracaklar n lisans mezuniyet not ortalamas n 4
üzerinden en az 3,20 olmas  gerekir). Bu de erlendirmeye ili kin hususlar ile, ba vuru için adaylar n
sa lamas  gereken di er belgeler (referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istedi ini belirten
kompozisyon, uluslararas  standart s navlar vb.), ALES puan n %50'den az olmamak ko uluyla ne
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kadar a rl kla de erlendirmeye al naca  ve Sanatta Yeterlik giri  ba ar  notunun alt s n ne olaca
ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onay  ile belirlenir.
Üniversite Yönetim Kurulunun karar  ile yaln zca ALES puan  ile de ö renci kabul edilebilir.
Kontenjanlar en ba ar  adaylardan ba lanarak doldurulur. Sonuçlar ilgili enstitü taraf ndan ilan edilir.

 d) Temel T p Bilimleri Doktora programlar na ö renci kabulünde, Temel T p Puan  veya ALES puan
yan  s ra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamas  ve mülakat sonucu da de erlendirilebilir
(Lisans derecesi ile Temel T p Bilimleri Doktora program na ba vuracaklar n lisans mezuniyet not
ortalamas n 4 üzerinden en az 3,20 olmas  gerekir). Bu de erlendirmeye ili kin hususlar ile, ba vuru
için adaylar n sa lamas  gereken di er belgeler (referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istedi ini
belirten kompozisyon, uluslararas  standart s navlar vb.), ALES puan n %50'den az olmamak
ko uluyla ne kadar a rl kla de erlendirmeye al naca  ve Doktora giri  ba ar  notunun alt s n ne
olaca  ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onay  ile belirlenir.
Üniversite Yönetim Kurulunun karar  ile yaln zca ALES puan  ile de ö renci kabul edilebilir.
Kontenjanlar en ba ar  adaylardan ba lanarak doldurulur. Sonuçlar ilgili enstitü taraf ndan ilan edilir.

 e) Yüksek lisans ve doktora programlar  ile sanatta yeterlik çal mas na, hangi lisans ve yüksek lisans
programlar ndan mezun olanlar n ba vuraca  Üniversiteleraras  Kurul karar  ile belirlenir; ancak Enstitü
Kurulu’nun teklifi ile Üniversite Senatosu, belirlenen programlar d nda da ö renci kabulüne karar
verebilir.

 f) Lisansüstü programlara kabul edilen ö renciler, Üniversite Senatosunun ald  karar do rultusunda
yabanc  dil seviye tespit s nav na al rlar. Bu s nav n yap  yöntemi ve de erlendirmesi, Üniversite
Senatosunca kabul edilen esaslar çerçevesinde yürütülür. Yabanc  dil seviye tespit s nav  sadece ngilizce
olarak yap r. Ancak yüksekö retim kurumlar nda yabanc  dil ö retimi ve yabanc  dille ö retim
yap lmas nda uyulacak esaslar  düzenleyen ilgili mevzuatta belirlenen ko ullar  sa layan ö renciler,
Enstitü Yönetim Kurulu karar nca yabanc  dilden muaf say rlar. ngilizce muafiyetiyle ilgili belgelerin
geçerlilik süresi ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle s rl r. Yabanc  dil seviye tespit s nav ndan, Senato
taraf ndan belirlenen esaslara göre ba ar  olan veya Enstitü Yönetim Kurulu karar  ile muaf say lan

renciler, lisansüstü derslere kay tlar  yapt rlar. ngilizce bilgisi yeterli bulunmayan ö renciler ise,
26/7/2009 tarihli ve 27300 say  Resmî Gazete’de yay mlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabanc
Dil Haz rl k S  Yönetmeli i hükümlerine göre ngilizce haz rl k e itimine tabi tutulurlar.  ngilizce
haz rl k e itiminde geçirilen süre, lisansüstü e itim-ö retim süresinden say lmaz. Yabanc  dil haz rl k
program na devam eden ö renciler lisansüstü derslere yaz lamaz. Yabanc  dil haz rl k program  verilen
süre içinde tamamlayamayan veya ba ar  belgesini getiremeyen ö rencilerin ilgili enstitü ile ili ikleri
kesilir.
 g) Yeni kurulan ve geli mekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine lisansüstü e itim
yapt rmak maksad yla al nan ara rma görevlileri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün teklifi

retim Üyesi ve Ara  Yeti tirme Kurulu’nun görü ü ve Yüksekö retim Kurulu’nun karar  ile
yeniden s nav ve de erlendirme yap lmaks n, lisansüstü ö retim yapmak üzere üniversitemiz
enstitülerinin ilgili programlar nda görevlendirilebilirler. Bu ara rma görevlilerinin tez projeleri, kendi
üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin ara rma fonlar ndan öncelik verilmek suretiyle
desteklenir.

Yabanc  Uyruklu ve Yurt D nda kamet Eden Türk Vatanda  Adaylar n Kabulü

Madde 7- Yabanc  uyruklu adaylarla yurt d nda ikamet eden Türk adaylar n lisansüstü programlara
kabullerinde, ALES veya uluslararas  düzeyde e de er kabul gören bir s nav (GRE, GMAT gibi) puan
yan ra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamas  ve mülakat sonucu da de erlendirilebilir
(Lisans derecesi ile doktora veya sanatta yeterlik program na ba vuracaklar n lisans mezuniyet not
ortalamas n 4 üzerinden en az 3,20 olmas  gerekir). Bu de erlendirmeye ili kin hususlar ile, ba vuru
için adaylar n sa lamas  gereken di er belgeler (referans mektubu, neden lisansüstü e itim almak
istedi ini belirten kompozisyon, uluslararas  standart s navlar vb.), ALES veya uluslararas  düzeyde
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de er kabul gören bir s nav puan n % 50'den az olmamak ko uluyla ne kadar a rl kla
de erlendirmeye al naca  ve yüksek lisans veya doktora giri  ba ar  notunun alt s n ne olaca  ilgili
Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun Onay  ile belirlenir. Üniversite
Yönetim Kurulunun Karar  ile, yaln zca ALES veya uluslararas  düzeyde e de er kabul gören bir s nav
puan  ile de ö renci kabul edilebilir. Kontenjanlar en ba ar  adaylardan ba lanarak doldurulur. Sonuçlar
ilgili enstitü taraf ndan ilan edilir. Bu ö renciler, ikamet ettikleri ülkede ngilizce e itim yapan bir

retim kurumundan mezuniyetleri veya ngilizce bilgilerini belgeleyen yeterli TOEFL veya e de er
nav sonuçlar  ibraz etmeleri halinde Enstitü Yönetim Kurulunun karar  ile Yabanc  Dil Seviye Tespit
nav ndan muaf say labilirler. Gerekli görülen hallerde bunlar n dil ve bilim seviyelerinin tespiti için
nav yap labilir. Noksanlar  tespit edilenlere noksanlar  tamamlatt r.

Bilimsel Haz rl k Program na Ö renci Kabulü

Madde 8- a) Yüksek Lisans ve doktora veya sanatta yeterlik programlar nda, nitelikleri a da
belirtilen adaylar n eksikliklerini gidermek amac yla Bilimsel Haz rl k Program  uygulanabilir:

 I. Lisans derecesini, ba vurduklar  yüksek lisans veya doktora yahut sanatta yeterlik program ndan
farkl  alanlarda alm  olan adaylar,

 II. Lisans derecesini, ba vurduklar  yüksekö retim kurumu d ndaki yüksekö retim kurumlar ndan
alm  olan yüksek lisans program  adaylar ,

 III. Lisans veya yüksek lisans derecelerini ba vurduklar  yüksekö retim kurumu d ndaki
yüksekö retim kurumlar ndan alm  olan doktora yahut sanatta yeterlik adaylar ,

 IV. Lisans veya Yüksek lisans derecesini, ba vurduklar  doktora yahut sanatta yeterlik program ndan
farkl  alanda alm  olan adaylar.

 b) Bilimsel Haz rl k Program na ana Yönetmeli in 6 nc  maddesinin a, b, c ve d bentlerindeki esaslara
göre ba ar  olan ö renciler kabul edilir. Ö rencinin almas  gereken dersler, ilgili Enstitü Anabilim Dal
Ba kanl n teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun karar  ile belirlenir.

 c) Bilimsel Haz rl k Program ’nda al nmas  zorunlu dersler, ilgili lisansüstü program  tamamlamak
için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, Bilimsel Haz rl k Program ’ndaki bir ö renci,
bilimsel haz rl k derslerinin yan  s ra ilgili Enstitü Anabilim Dal  Ba kanl ’n n önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu’nun onay  ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel Haz rl k Program
ile ilgili devam, ders notlar , derslerden ba ar  say lma ko ullar , ders tekrar , kay t silme ve di er
hususlar “Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü E itim-Ö retim Yönetmeli i” esaslar na göre
yap r.

 d) Bilimsel Haz rl k Program ’nda geçirilecek süre en çok bir takvim y r. Bu süre dönem izinleri
nda uzat lamaz. Bu programda geçirilen süre, bu yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora

yahut sanatta yeterlik program  sürelerine dahil edilmez. Bilimsel haz rl k programlar  verilen süreler
içinde ba ar  ile tamamlayamayan ö rencilerin ilgili enstitü ile ili kileri kesilir.

Özel Ö renci Kabulü

Madde 9- Bir Yüksekö retim Kurumu mezunu veya ö rencisi olup, belirli bir konuda bilgisini art rmak
isteyenler, ders sorumlusunun görü ü, ilgili Enstitü Anabilim Dal  Ba kanl ’n n önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu’nun karar  ile lisansüstü derslere özel ö renci olarak kabul edilebilir. Özel ö renci
olarak kabul edilenlerin e itim-ö retim, s nav ve disiplin ile ilgili konular , mevcut yönetmeliklerdeki
esaslara göre yürütülür. Özel ö renci statüsünde ders alanlar ö rencilik haklar ndan yararlanamazlar.

Özel ö renci statüsündeki ö renciler, özel ö renci olarak alaca  dersleri daha önce lisans veya
lisansüstü programlar nda ald  derslerden alamaz. Yine bu programlarda özel ö renci olarak ald
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dersleri kredi tamamlamak amac yla sayd rm sa, kay tl  oldu u lisansüstü program n ö renim kredisine
sayd ramazlar.

Özel ö renci statüsündeki ö renciler lisansüstü program na kay t yapt rd nda, özel ö renci iken
ald klar  derslerden, zorunlu ders yükünün %50’sini geçmemek art yla kaç kredisini sayd rabilece i ilgili
Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yatay Geçi  Yoluyla Ö renci Kabulü
Madde 10- Karadeniz Teknik Üniversitesi içindeki ba ka bir enstitü anabilim yahut anasanat dal nda
veya ba ka bir yüksekö retim kurumunun lisansüstü program nda en az bir yar  tamamlam  ve
ba ar  olmu , bu Yönetmeli in 6 nc  maddesinin birinci f kras n (f) bendindeki artlar  sa lam  ve
Senatoca belirlenen programlardan mezun ö renciler, giri  s nav  ba ar  notunun ayn  yar lda yatay
geçi  yapmak istedi i anabilim dal na kabul edilen ö rencilerin alm  olduklar  puandan dü ük olmamas
ve bu Yönetmeli in 5 inci maddesinin birinci f kras n (a), (b), (c) ve (d) bentlerine uygun olmas
ko uluyla enstitü anabilim dal  ba kanl n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun karar  ile Karadeniz
Teknik Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçi  yoluyla kabul edilebilirler. Bu
kararda ö rencinin kabul edildi i programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulaca
ayr ca belirtilir. Yatay geçi  yolu ile kabul edilen ö renciler, gerekti inde enstitü anabilim dal
ba kanl n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onay  ile bilimsel haz rl k program na tabi tutulurlar.

 Karadeniz Teknik Üniversitesi d ndaki bir üniversiteden yatay geçi  yapan ö rencinin ngilizce
Yeterlik S nav ’ndan veya e de er bir ngilizce s nav ndan ba ar  olmas  gerekir.

 Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden farkl  yüksekö retim kurumlar ndan gelen ö renciler için kredi
de erli i ve ders uyumu, ilgili Enstitü Anabilim Dal  Ba kanl ’n n görü ü al narak Enstitü Yönetim

Kurulu taraf ndan belirlenir. Doktora program na tez a amas nda yatay geçi  yapmak isteyen ö renciler,
ancak kredi e de erlili i ve ders uyumu ko ullar  sa lad ktan sonra yeniden yeterlik s nav na girmek
art yla ilgili programa kabul edilebilirler.

Lisansüstü Programlara Kay t
Madde 11- Yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlik giri  s nav  kazanan adaylar n listesi Enstitü
Yönetim Kurulu karar  ile kesinle ir ve Enstitü Müdürlü ü taraf ndan ilan edilir. Lisansüstü programlara
kay t hakk  kazanan adaylar n kesin kay tlar  Üniversitenin akademik takviminde belirtilen günlerde
yap r. Süresi içinde kayd  yapt rmayan adaylar bu haklar  kullanmam  say r ve herhangi bir hak
iddia edemezler.

Üniversitenin lisansüstü programlar na kabul edilen ö renciler, her yar l ba nda akademik
takvimde belirtilen tarihlerde kay t yenilemek zorundad rlar. Bunun için ö renciler her yar l için
akademik takvimde belirtilen tarihlerde ö renci katk  paylar  ilgili bankaya yat p, Enstitü Kurulunca
aç lan derslere interaktif olarak yaz mlar  gerçekle tirirler. Bu i lemler tamamlanmadan ö rencinin
kayd  yenilenmi  say lmaz. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya aral kl  olarak üç yar l kayd
yenilemeyen ö rencilerin ilgili enstitü ile ili i kesilir.

retim Y

Madde 12- Lisansüstü ö retim y , “Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans E itim-Ö retim
nav De erlendirme ve Ö renci leri Yönetmeli i”nin ilgili maddesi uyar nca belirlenen akademik

takvimin ayn r.

Derslerin Aç lmas  ve Ders Sorumlular
Madde 13-  Her yar lda aç lacak dersler Enstitü Anabilim Dal  Akademik Kurulu’nun önerisi ile
Enstitü Kurulu’nca karara ba lan r ve ilan edilir. Enstitü Kurulu’nca kabul edilen derslerin hangi ö retim
üyeleri taraf ndan yürütülece i Enstitü Anabilim Dal  Ba kanl ’n n teklifi ve Enstitü Yönetim
Kurulu’nun onay  ile kesinle ir. Lisansüstü düzeydeki dersler ö retim üyelerince verilir. Zorunlu hallerde
Enstitü anabilim yahut anasanat dal  ba kan n gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onay
ile doktoral  ö retim görevlilerine ve Devlet sanatç  veya sanatta yeterli i olan ö retim elemanlar na da
lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.
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Lisansüstü Derslerin Kredi De erleri
Madde 14- Bir lisansüstü dersinin yar l kredi de eri, bir yar l devam eden bu dersin haftal k teorik
ders saatinin tamam  ile haftal k uygulama veya laboratuar saatinin yar n toplam r. Lisansüstü
derslerin kredi/saat de erleri hangi lisansüstü derslerin kredisiz olaca , ilgili Enstitü Anabilim Dal
Ba kanl ’n n görü leri de al narak Enstitü Kurulu’nca kararla r ve ö retim planlar nda belirtilir.
Lisansüstü e itim-ö retim programlar nda, toplam ders saatinin % 30’undan az olmamak kayd yla,
enstitü anabilim dal  ba kanl n önerisi ve Enstitü Kurulunun karar  ile lisansüstü derslerden baz lar
ngilizce olarak okutulabilir. Bir dersin kredi de eri a daki çizelgeye göre belirlenir:

retim Çal mas n Türü Haft./Saati Kredi de eri

Teorik Ders 1 1

Uygulama 2 1

Laboratuar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çal malar 1–4 1

Laboratuar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çal malar 5–8 2

Laboratuar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çal malar 9–13 3

Laboratuar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çal malar 14–16 4

Ders S navlar  ve De erlendirme

Madde 15- Ö renciler, yar l içi s nav ve çal malar n yan nda yar l sonu s nav na da tabi tutulurlar.
Her yar lda en az bir ara s nav ve proje, ödev veya k sa s nav eklinde dönem içi etkinlikler yap r

Yar l sonu s nav na girebilmek için:

 a) Teorik derslerin en az % 70’ine kat lmak;

 b) Uygulama veya varsa laboratuarlar n en az % 80’ine kat lmak;

c) Uygulama veya laboratuarda ba ar  olmak gereklidir.

 Yar l sonu s nav na girmi  bir ö renciye verilecek yar l ba ar  notu; ara s nav, yar l içi çal malar
ve yar l sonu s nav  sonuçlar  göz önünde tutularak belirlenir. Yar l sonu s nav  gerektirmeyen
proje, stüdyo ve bunlara benzer dersler ilgili enstitü anabilim dal  ba kanl n görü leri de al narak
Enstitü Kurulunun karar  ile belirlenir ve Ö renci leri Daire Ba kanl na bildirilir. Bu durumda, yar l
ders notu ö rencinin yar l içi çal malar  göz önünde tutularak verilir. Bir ders ve o dersin uygulama
veya laboratuar  ayr  ayr  de erlendirilebilir. Bu takdirde bu f kradaki hükümler, ders ve uygulama veya
laboratuar için ayr  ayr  uygulan r. Yar l ders notu Ö renci leri Daire Ba kanl na verildi i anda
kesinle ir.

Ders Notlar

Madde 16- Ö rencilerin ald klar  her ders için, katsay lar  ve 100 puan üzerinden kar klar  a da
gösterilen harf notlar ndan biri, ö retim üyesi taraf ndan yar l ders notu olarak takdir olunur.

Puan Yar l  Ders Notu Katsay
90–100 AA 4.0
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85–89 BA 3.5
80–84 BB 3.0
75–79 CB 2.5
70–74 CC 2.0
60–69 DC 1.5
50–59 DD 1.0
40–49 FD 0.5
39-ve alt  FF 0.0

G Geçer (Ba ar )
K Kal r (Ba ar z)
S Süren Çal ma
D Devams z

(G) notu, kredisiz derslerden geçen ve tez çal malar  ba ar  ile tamamlayan ö rencilere verilir. (G)
notu ayr ca Karadeniz Teknik Üniversitesi d ndan nakil yolu ile gelen ö rencilere evvelce alm
olduklar  ve e likleri ilgili Enstitü Anabilim Dal  Ba kanl ’n n görü leri de al narak, Enstitü Yönetim
Kurulu’nun karar  ile tan nan dersler için verilir. D ar dan yatay geçi  yoluyla gelip yönetmelik
gere ince herhangi bir dersi tekrarlamas  gereken ö rencilere (G) notu verilmez. (G) notu ortalama
hesaplar na kat lmaz.

 (K) notu, kredisiz dersler ile tez çal malar nda ba ar  gösteremeyen ö rencilere verilir. Bu not ortalama
hesaplar na kat lmaz.

(S) notu, tez çal malar  ba ar  olarak sürdürmekte olan ö rencilere verilir. (S) notu ortalama
hesaplara kat lmaz. Tez teslim edildi inde (S) notu (G) notuna çevrilir.

 (D) notu devams z ö rencilere verilir.

 Bir ö rencinin, bir dersten ba ar  say labilmesi için, o dersten yar l notu olarak, yükseklisans
program nda en az (CC); doktora yahut sanatta yeterlik program nda ise en az (BB) alm  olmas
gereklidir. Ö renci ba ar z oldu u bir dersin yerine dan man n önerisi ile ba ka bir ders seçebilir.

Notlarda Maddi Hata

Madde 17- Yar l içi ve yar l sonu s navlar n notlar nda herhangi bir maddi hatan n yap lm  olmas
halinde düzeltme i lemi ö rencinin, Ö renci leri Daire Ba kanl ’na ba vurusu üzerine ilgili ö retim
üyesince karara ba lan r ve durum enstitüye iletilir. Bu i lemin, s nav sonuçlar  ilan edildikten sonra en
geç 7 gün içinde yap lm  olmas  gerekir.

renci leri Daire Ba kanl  taraf ndan aç klanan yar l ders notlar  ile ilgili herhangi bir maddi
hatan n ö retim üyesi taraf ndan fark edilmesi halinde, bu hatan n düzeltilmesi, Enstitü Yönetim
Kurulunun onay  ile kesinle ir. Bu i lemin en geç, ertesi yar l kay t süresi içinde yap lm  olmas
gerekir.

Not Ortalamalar

Madde 18- Ö rencilerin ba ar  durumu, her yar l sonunda not ortalamalar  Ö renci leri Daire
Ba kanl  taraf ndan hesaplanarak belirlenir.

 Herhangi bir yar n not ortalamas , o yar lda ö rencinin ald  her dersin kredisi ile o dersten
al nan yar l ders notu katsay  çarp mlar  toplam , kredi toplam na bölünerek bulunur. Elde edilen
ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.
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 Genel not ortalamas , ö rencinin lisansüstü programa kabul edili inden itibaren alm  oldu u ve bu
lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate al narak hesaplan r.

 Gerek yar l, gerekse genel not ortalamas nda (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas tutulur.
Genel not ortalamas na tekrar edilen derslerden al nan en son not kat r. Bütün notlar ö rencinin not
belgesine geçirilir.

Ba ar  Ö renciler

Madde 19- a) Bir yar lda o yar la ait not ortalamas  en az 2.00 olan yüksek lisans ö rencileri ba ar
say rlar.

 b) Bir yar lda o yar la ait not ortalamalar  en az 3.00 olan doktora yahut sanatta yeterlik
rencileri ba ar  say rlar.

namal  Ö renciler

Madde 20- a) Bir yar lda o yar la ait not ortalamalar  2.00 den az olan yüksek lisans ö rencileri
namal  ö renci say rlar.

 b) Bir yar lda o yar la ait not ortalamalar  3.00 den az olan doktora yahut sanatta yeterlik
rencileri s namal  ö renci say rlar.

 c) ki yar l üst üste s namal  duruma dü en lisansüstü ö rencilerinin ilgili Enstitü ile ili i kesilir.

Ders Yükünün Tamamlanmas

Madde 21- Lisansüstü ö rencilerinin ders yüklerini ba ar  ile tamamlam  say labilmesi için yüksek
lisans ö rencilerinin genel not ortalamalar n en az 2.00, doktora yahut sanatta yeterlik ö rencilerinin
genel not ortalamalar n ise en az  3.00 olmas  gereklidir.

Yüksek Lisans Program

Madde 22- a) Yüksek lisans program , tezli ve tezsiz olmak üzere iki ekilde yürütülebilir. Tezsiz
yüksek lisans programlar n hangi enstitü anabilim yahut anasanat dallar nda aç laca  Enstitü Anabilim
Dal  Ba kanl ’n n önerisi, Enstitü Kurulu’nun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun karar  ile
belirlenir.

 b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlar  aras nda geçi ; ö rencinin ba vurusu, Enstitü Anabilim
Dal  Ba kanl ’n n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onay  ile yap r.

TEZL  YÜKSEK L SANS PROGRAMI

Amaç ve Kapsam

 Madde 23- a) Tezli yüksek lisans program n amac , ö rencinin bilimsel ara rma yaparak bilgilere
eri me, bilgiyi de erlendirme ve yorumlama yetene ini kazanmas  sa lamakt r. Bu program toplam 21
krediden az olmamak ko uluyla en az 7 ders, en az bir seminer dersi ve tez çal mas ndan olu ur.
Seminer ve tez çal mas  kredisiz olup, ba ar  ve ba ar z olarak de erlendirilir. Ö renci, en geç
üçüncü yar n ba ndan itibaren her yar l tez çal mas na kay t yapt rmak zorundad r.

 b) Ö rencilerin alaca  derslerin toplam 7 krediyi a mayan en çok ikisi, lisans ö renimi s ras nda
al nmam  olmas  ko uluyla, lisans derslerinden; ayr ca, dan man n uygun görmesi halinde, enstitü
anabilim dal  ba kanl n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onay  ile en çok 9 kredilik ders, di er
yüksekö retim kurumlar nda verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Yüksek lisans ö rencilerinin,
kredili derslerin içerisinden en az iki dersi; proje, deneysel çal ma, uzmanl k alan dersi, seminer gibi

retim çal malar  hariç, ngilizce olarak okumalar  gerekir.
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  c) Lisans program na kay tl  iken, lisans mezuniyet y nda, kendi lisans program n zorunlu kredi
hesab na kat lmam  olan lisansüstü derslerden en çok üçüne kaydolmu  ve ba ar  olmu  olan

renciler, senato karar yla bu dersleri tezli yüksek lisans ders yüküne sayd rabilirler.

Süre

Madde 24- a) Tezli Yüksek lisans program  normal tamamlama süresi dört yar ld r. Bu süre 3
yar ldan az olamaz.

 b) Tezli yüksek lisans e itimi kredili derslerini ve seminer dersini tamamlama süresi en çok dört
yar ld r. Bu süre sonunda kredili derslerini ve seminer dersini ba ar yla tamamlayamayan veya bu
Yönetmeli in 21 inci maddesinde belirtilen en az genel not ortalamas  tutturamayan ö rencinin ilgili
enstitü ile ili i kesilir.

 c) Kredili derslerini ba ar yla bitiren, ancak tez çal mas  Madde 24-a’da belirtildi i üzere 4 yar l
sonuna kadar tamamlayamad  için tez s nav na giremeyen bir ö renciye dan man n ilgili Enstitü
Anabilim Dal  Ba kanl  arac yla yapaca  gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu’nca
tezini jüri önünde savunmas  için en fazla iki yar l ek süre verilebilir.

Tez Dan man  Atanmas
Madde 25- a) Tezli yüksek lisans program nda, en geç birinci yar n sonuna kadar, ö renci çal mak
istedi i üç dan man aday  s ralayarak ilgili enstitü anabilim dal  ba kanl na bildirir. Enstitü Anabilim
Dal  Ba kanl  bu ö retim üyelerinden en az ikisini Enstitü Yönetim Kuruluna önerir ve Enstitü
Yönetim Kurulu karar  ile ö rencinin dan man  kesinle ir. Tez çal mas n niteli inin birden fazla tez
dan man  gerektirdi i durumlarda, Enstitü Anabilim Dal  Ba kanl n teklifi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun karar  ile ikinci tez dan man , ikinci yar n sonuna kadar görevlendirilir. kinci tez
dan man , Yüksekö retim Kurulu taraf ndan denkli i kabul edilen yurtd ndaki yüksekö retim
kurumlar nda görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatanda  veya yabanc  ülke vatanda
profesörlerden de görevlendirilebilir. Dan man görevlendirilene kadar bu görev, Enstitü Anabilim Dal
yahut Anasanat Dal  Ba kan  taraf ndan yürütülür.

 b) Tez dan man , programda görevli ö retim üyelerinden seçilir. Zorunlu durumlarda Enstitü
Anabilim Dal  Ba kanl ’n n gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun karar  ile belirlenen
doktoral  ö retim görevlileri aras ndan da seçilebilir.

 c) Ö renci dan man atanmas  izleyen dönem ba ndan itibaren her yar l tez çal mas na ve kendi
tez dan man nca aç lan Uzmanl k Alan Dersi’ne kay t yapt rmak zorundad r.

Yüksek lisans Tezinin Sonuçlanmas
Madde 26- a) Tezli yüksek lisans program ndaki bir ö renci elde etti i sonuçlar , ilgili enstitünün tez
yaz m kurallar na uygun olarak yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zorundad r. Tez dan manlar nca
tezleri kabul edilen ö renciler, tez yaz m k lavuzuna göre haz rlanm  ilgili enstitüce belirlenen say da,
karton kapakl  tez ile birlikte tez savunma s nav na girmek üzere enstitü müdürlü üne yaz  olarak
ba vururlar.

 b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim Dal  Ba kanl n önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun onay  ile belirlenir. Jüri,  tez dan man ndan ba ka, biri ayn  anabilim dal  içinden di eri ise
Karadeniz Teknik Üniversitesi içinde bulunan ba ka bir anabilim dal ndaki ö retim üyelerinden veya
ba ka bir yüksekö retim kurumunun ilgili anabilim dal ndan ya da Yüksekö retim Kurulu taraf ndan
tan nan yurtd  yüksekö retim kurumlar nda görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatanda  veya
yabanc  ülke vatanda  profesörlerden olu turulur. Jüri üç veya be  asil, iki yedek ö retim üyesinden
kurulur. Jürinin üç ki iden olu mas  durumunda, ikinci tez dan man  jüri üyesi olamaz. Olu turulan
jüriler, s nav öncesi yap lacak toplant da kendi aralar nda bir ba kan seçerler.

 c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildi i tarihten itibaren en erken 15 gün, en geç
bir ay sonra toplanarak ö renciyi tez savunma s nav na al r. S nav Enstitü Anabilim Dal  Ba kanl
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taraf ndan belirlenen gün, yer ve saatte yap r. Jüri toplant lar  eksik üyeli yap lamaz. lan edilen günde
yap lamayan jüri toplant  için durum bir tutanakla belirlenerek Enstitü Müdürlü üne bildirilir ve en geç
15 gün içinde ikinci bir toplant  günü belirlenir. Tez savunma s nav  süresi en az 60 dakikad r. Yüksek
lisans tez savunma s nav , tez çal mas n sunulmas  ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden olu ur.

 d) Tez savunma s nav n tamamlanmas ndan sonra jüri, dinleyicilere kapal  olarak tez savunmas
hakk nda salt ço unlukla kabul, ret veya düzeltme karar  verir. Bu karar ilgili Enstitü Anabilim Dal
Ba kanl ’nca tez s nav  izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen

rencinin ilgili Enstitü ile ili i kesilir. Tezi hakk nda düzeltme karar  verilen ö renci en geç üç ay
içinde gere ini yaparak tezini mümkünse ayn  jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi
kabul edilmeyen ö rencinin ilgili enstitü ile ili i kesilir.
 e) Ö renci, ba ar yla savundu u ve ilgili yaz m kurallar na uygun olarak yaz p ciltletti i tezini Enstitü
Kurulu taraf ndan belirlenen kopya say  kadar, s nava girdi i tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eder, aksi halde ö rencilikle ili i kesilir.
 f) Yüksek lisans ö rencileri, a da belirtilen ko ullar n sa lanmas  halinde tezlerini ngilizce dilinde
de haz rlayabilirler. Bu durumda tez savunma s nav ngilizce olarak yap r ve bu s navla ilgili a daki
artlar aran r:

1) Tez dan man n, Yüksekö retim Kurulu taraf ndan belirlenen yabanc  dille ders verme
kriterlerini sa lamas  ve e itiminin bir a amas  lisans veya lisansüstü ngilizce e itim yap lan bir
üniversitede tamamlam  olmas ,

2) Ö rencinin ngilizce dilinden Üniversiteleraras  Kurul Yabanc  Dil S nav ndan en az 80 veya
Üniversiteleraras  Kurulca kabul edilen bir s navdan bu puana e de er bir puan alm  olmas ,

3) Tez jüri üyelerinin, Üniversiteleraras  Kurul taraf ndan belirlenen doçentlik ngilizce dil baraj
 veya Yüksekö retim Kurulu taraf ndan denkli i kabul edilen yurtd ndaki ö retim kurumlar nda

görev yapm  olmas  ve yabanc  dili ngilizce olan Türkiye Cumhuriyeti vatanda  veya anadili ngilizce
olan yabanc  ülke vatanda  profesör olmas ,

4) Tezin geni  bir Türkçe özet içermesi

TEZS Z YÜKSEK L SANS PROGRAMI
Amaç ve Kapsam
Madde 27- a) Tezsiz yüksek lisans program n amac , ö renciye mesleki konuda derin bilgi
kazand rmak ve mevcut bilgiyi uygulamada nas l kullan laca  göstermektir. Tezsiz Yüksek lisans
Program , kinci Lisansüstü Ö retimde de yürütülebilir. Bu program toplam 30 krediden az,  55
krediden fazla olmamak ko uluyla en az 10 adet ders ile Dönem Projesi dersinden olu ur. Programda
al nacak toplam kredi, ilgili Enstitü Kurulu taraf ndan belirlenir. Dönem projesi kredisiz olup ‘ba ar ’
veya ‘ba ar z’ olarak de erlendirilir. Ö renci, Dönem Projesinin al nd  yar lda bu derse kay t
yapt rmak ve yar l sonunda yaz  bir rapor vermek zorundad r. Dan man n uygun görmesi halinde
Dönem Projesi dersi iki yar l da al nabilir.

 Ö rencinin derslerini ve dönem projesini tamamlamas ndan sonra Enstitü Anabilim Dal
Ba kanl ’n n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onay  ile belirlenen üç ki ilik jüri taraf ndan
yeterlik s nav na al r. Bu s navda ö renciye ald  dersler ve dönem projesi ile ilgili sorular sorulur.
Sözlü olan bu s nav sonucunda jüri, ba ar  durumunu de erlendirerek ö rencinin ba ar  veya ba ar z
oldu una salt ço unlukla karar verir. S nav süresi en az 55 dakika olup, s nav sonucu Enstitü Anabilim
Dal  Ba kanl  taraf ndan, yeterlik s nav  izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir.
Yeterlik s nav nda ba ar z olan ö renci en geç üç ay sonra tekrar s nava al r. Bu s navda da ba ar z
olan ö rencinin ilgili enstitü ile ili i kesilir.

 b) Ö rencinin alaca  derslerin en fazla 10 krediyi geçmeyen en çok üç tanesi lisans ö renimi
ras nda al nmam  olmas  ko uluyla lisans derslerinden seçilebilir.
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 c) Lisans program na kay tl  iken, lisans mezuniyet y nda, kendi lisans program n zorunlu kredi
hesab na kat lmam  olan lisansüstü derslerden en çok üçüne kaydolmu  ve ba ar  olmu  olan

renciler, senato karar yla bu dersleri tezsiz yüksek lisans ders yüküne sayd rabilirler.

Dan man Atanmas

Madde 28- Tezsiz Yüksek Lisans Program ’nda, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde
dan manl k yapacak ö retim üyelerinin belirlenmesi Madde 25-a’daki esaslara göre yap r.

Süre
Madde 29- Tezsiz Yüksek Lisans Program ’n n dersleri, birbirini izleyen 4 yar l içinde tamamlan r. Bu
süre üç yar ldan az olamaz. Bu süre içinde Madde 24’te belirtilen esaslar dahilinde ba ar z olunan
dersleri tekrarlayabilmek için ö renciye iki yar l ek süre verilir. Bu süre sonunda ba ar  olamayan

rencinin ilgili yönetmelikler uyar nca ilgili enstitü ile ili i kesilir.

DOKTORA PROGRAMI

Amaç ve Kapsam

Madde 30- a) Doktora program n amac , ö renciye ba ms z ara rma yapma, bilimsel olaylar  geni
ve derin bir bak  aç  ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ula mak için gerekli ad mlar
belirleme yetene i kazand rmakt r.

 Doktora çal mas  sonunda haz rlanacak tezin,
 1) Bilime yenilik getirme,
 2) Yeni bir bilimsel yöntem geli tirme,
 3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

 b) Doktora program ; yüksek lisans derecesi olan ö renciler için toplam 21 krediden az olmamak
ko uluyla en az yedi adet ders, yeterlik s nav , tez önerisi savunmas  ve tez çal mas ndan, lisans derecesi
ile kabul edilmi  ö renciler için de toplam 42 krediden az olmamak ko uluyla en az ondört adet ders, bir
adet seminer, yeterlik s nav , tez önerisi savunmas  ve tez çal mas ndan olu ur. Doktora program na
yüksek lisans ile kabul edilenlerin en az iki, lisans diplomas  ile kabul edilenlerin en az dört dersi; kredili
dersler içerisinden proje, deneysel çal ma, uzmanl k alan dersi, seminer gibi ö retim çal malar  hariç,
ngilizce olarak okumalar  gerekir.

 c) Lisansüstü dersler, dan man n görü ü, enstitü anabilim dal  ba kanl n önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onay  ile di er yüksekö retim kurumlar nda verilmekte olan lisansüstü derslerden de
seçilebilir. Ancak bu derslerin toplam 9 krediyi geçmemesi gerekir.

d) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine say lmaz.

Süre
Madde 31- a) Doktora program  normal tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler
için 8 yar l, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise 10 yar ld r. Bu süre yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler için 7 yar ldan, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise 9 yar ldan daha az olamaz.
lgili yönetmelikler uyar nca ba ar z olan ö rencinin, ilgili enstitü ile ili i bu süreden önce de

kesilebilir.

 b) Doktora program  kredili derslerini yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerden 4 yar l içinde,
lisans derecesi ile kabul edilenlerden ise 6 yar l içinde ba ar  ile tamamlayamayan veya Madde 21'de
öngörülen en az genel not ortalamas  tutturamayan ö rencinin ilgili Enstitü ile ili i kesilir.

 c) Kredili derslerini ba ar yla bitiren, yeterlik s nav nda ba ar  bulunan ve tez önerisi kabul edilen,
ancak tez çal mas , Madde 31-a'da belirtildi i üzere yüksek lisans derecesi ile kabul edilen
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rencilerden sekiz yar l sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen ö rencilerden 10 yar l sonuna
kadar, tamamlayamad  için tez s nav na giremeyenlere, dan man n Enstitü Anabilim Dal  Ba kanl
arac yla yapaca  gerekçeli önerisi üzerine ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onay  ile tezini jüri önünde
savunmas  için en çok 4 yar l ek süre verilebilir.

Tez Dan man  Atanmas
Madde 32- a) Doktora tez dan man  atanmas  madde 25-a’daki esaslara göre yap r.

 b) Tez dan man , Üniversitedeki programda görevli ö retim üyeleri aras ndan seçilir. kinci tez
dan man  olarak; doktora derecesine sahip bir ö retim görevlisi veya Yüksekö retim Kurulu taraf ndan
denkli i kabul edilen yurtd ndaki yüksekö retim kurumlar nda görev yapmakta olan Türkiye
Cumhuriyeti vatanda  veya yabanc  ülke vatanda  bir profesör alt nc  yar n sonuna kadar
görevlendirilebilir.

 c) Ö renci dan man atanmas  izleyen dönem ba ndan itibaren her yar l tez çal mas na ve kendi
tez dan man nca aç lan Uzmanl k Alan Dersi’ne kay t yapt rmak zorundad r.

Yeterlik S nav

Madde 33- a) Yeterlik s nav n amac , ö rencinin temel konular ve doktora çal mas yla ilgili
konularda derinli e sahip olup olmad n s nanmas r. Yeterlik s navlar  y lda iki kez yap r.

 b) Doktora yeterlik s nav na, doktora program na kay t yapt rd  tarihten itibaren yüksek lisans
derecesi ile kabul edilenler, be inci yar n; lisans derecesi ile kabul edilenler, yedinci yar n sonuna
kadar girmelidir."
 c) Doktora ders yükünü ba ar  ile tamamlad  Ö renci leri Daire Ba kanl nca ilgili Enstitü
Müdürlü üne bildirilen ö renciler, yeterlik s nav na tabi tutulur. Doktora yeterlik s nav  Enstitü Yönetim
Kurulunca belirtilen tarihlerde y lda iki kez yap r.
 d) Yeterlik s navlar , Enstitü Anabilim Dal  Ba kanl  taraf ndan önerilerek Enstitü Yönetim Kurulu
taraf ndan belirlenen ve üç y l süre ile görev yapan be  ki ilik Doktora Yeterlik Komitesi taraf ndan
düzenlenir ve yürütülür. Komite farkl  alanlardaki s navlar  haz rlamak, uygulamak ve de erlendirmek
amac yla biri ö rencinin tez dan man  olmak üzere üç veya be  ki iden olu an s nav jürileri kurar. Jüri
üyeleri, Üniversitedeki ö retim üyeleri ya da Yüksekö retim Kurulu taraf ndan denkli i kabul edilen
yurt d ndaki yüksekö retim kurumlar nda görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatanda  veya
yabanc  ülke vatanda  profesörler aras ndan seçilerek görevlendirilebilir.

 e) Yürürlülükten kald lm r.

 f) Doktora Yeterlik S nav , yaz  ve sözlü olarak iki bölüm halinde yap r. Doktora  Yeterlik
Komitesi, s nav jürisinin önerilerini ve ö rencinin yaz  ve sözlü s navlardaki ba ar  durumunu
de erlendirerek ö rencinin ba ar  veya ba ar z oldu una salt ço unlukla karar verir. Bu karar, Enstitü
Anabilim Dal  Ba kanl  taraf ndan yeterlik s nav  izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye  tutanakla
bildirilir.

 g) Yeterlik s nav nda ba ar z olan ö renci, bir sonraki dönemde tekrar s nava al r. Bu s navda da
ba ar z olan ö rencinin doktora program  ile ili i kesilir.

 h) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik s nav  ba aran, ders yükünü tamamlam  olsa bile Madde 31-
b'de öngörülen duruma dü memesi ko uluyla, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen bir ö rencinin 4
üncü yar ldan,  lisans derecesi ile kabul edilen bir ö rencinin ise 6 nc  yar ldan sonra da fazladan ders
veya dersler almas  isteyebilir. Fazladan al nacak ders veya dersleri yüksek lisans derecesi ile kabul
edilen bir ö rencinin 6 nc  yar n sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen bir ö rencinin ise 8 inci
yar n sonuna kadar ba ar yla tamamlayamayan ö rencinin ilgili enstitü ile ili i kesilir.
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Tez zleme Komitesi

Madde 34- a) Yeterlik s nav nda ba ar  bulunan ö renci için ilgili Enstitü Anabilim Dal  Ba kanl ’n n
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onay  ile bir ay içinde bir Tez zleme Komitesi olu turulur.

 b) Tez zleme Komitesi üç ö retim üyesinden olu ur. Komitede tez dan man ndan ba ka ilgili enstitü
anabilim dal  içinden ve d ndan birer üye yer al r. kinci tez dan man n olmas  durumunda, ikinci tez
dan man  dilerse komite toplant lar na kat labilir.

 c) Tez zleme Komitesi’nin kurulmas ndan sonraki dönemlerde, ilgili Enstitü Anabilim Dal
Ba kanl ’n n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onay  ile üyelerde de iklik yap labilir.

Tez Önerisi Savunmas

Madde 35- a) Doktora yeterlik s nav  ba ar  ile tamamlayan ö renci, en geç 6 ay içinde, yapaca
ara rman n amac , yöntemini ve çal ma plan  kapsayan tez önerisini Tez zleme Komitesi önünde
sözlü olarak savunur. Ö renci, dan man n kontrolünde haz rlad  Tez Önerisi ile ilgili yaz  bir
raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine da r.

 b) Tez zleme Komitesi, ö rencinin sundu u tez önerisi savunmas  hakk nda salt ço unlukla kabul
veya ret karar  verir. Bu karar enstitü anabilim dal  ba kanl nca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili
enstitüye tutanakla bildirilir.

 c) Tez önerisi reddedilen ö renci, yeni bir dan man ve tez konusu seçme hakk na sahiptir. Böyle bir
durumda yeni bir Tez zleme Komitesi atanabilir. Programa ayn  dan manla devam etmek isteyen bir

renci üç ay içinde; dan man ve tez konusu de tiren bir ö renci ise 6 ay içinde tekrar tez önerisi
savunmas na al r. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen ö rencinin ilgili enstitü ile ili i kesilir.

 d) Tez önerisi kabul edilen ö renci için Tez zleme Komitesi, Ocak - Haziran ve Temmuz - Aral k
aylar  aras nda birer kere olmak üzere y lda iki kez toplan r. Ö renci, toplant  tarihinden en az bir ay
önce komite üyelerine yaz  bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yap lan çal malar n özeti ve bir y l
sonraki dönemde yap lacak çal ma plan  belirtilir. Ö rencinin tez çal mas , komite taraf ndan “ ba ar ”
veya “ba ar z” olarak belirlenir. Komite taraf ndan üst üste iki kez veya aral kl  üç kez ba ar z
bulunan ö rencinin  enstitü ile ili i kesilir.

Doktora Tezinin Sonuçland lmas

Madde 36- a) Doktora program ndaki bir ö renci, elde etti i sonuçlar , lgili enstitünün Tez Yaz m
lavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundad r.

 b) Tez dan man nca tezi kabul edilen ö renci, tez yaz m k lavuzuna göre haz rlanm  ve ilgili
enstitüce belirlenmi  say da tez ile birlikte tez savunma s nav na girmek üzere enstitü müdürlü üne yaz
olarak ba vurur.

 c) Doktora tezi jürisi; ilgili Enstitü Anabilim Dal  Ba kanl n önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun onay  ile belirlenir. Jüri; üçü ö rencinin Tez zleme Komitesinde yer alan ö retim üyeleri ve
en az biri ba ka bir yüksekö retim kurumunun ö retim üyesi ya da Yüksekö retim Kurulu taraf ndan
denkli i kabul edilen yurtd ndaki yüksekö retim kurumlar nda görev yapmakta olan Türkiye
Cumhuriyeti vatanda  veya yabanc  ülke vatanda  profesörler aras ndan görevlendirilen be  as l, iki
yedek üyeden olu ur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildi i tarihten itibaren ki isel tez
de erlendirme raporlar  haz rlar ve en erken onbe  gün içinde toplanarak ö renciyi tez savunma

nav na al r. Tez savunma s nav , Enstitü Anabilim Dal  Ba kanl  taraf ndan belirlenen gün, yer ve
saatte yap r. Jüri toplant lar  eksik üyeli yap lmaz. lan edilen günde yap lamayan jüri toplant  için
durum bir tutanakla belirlenerek, ilgili Enstitü Müdürlü üne bildirilir ve en geç onbe  gün içinde ikinci
bir toplant  günü belirlenir. kinci kez toplanamayan jüriler konusunda ilgili Enstitü Yönetim Kurulu
karar na göre i lem yap r..
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 d) Tez savunma s nav  en az 60 dakika, en çok 120 dakika süreli, tez çal mas n sunulmas  ile soru-
cevap bölümünden olu ur. Tez çal mas n sunulmas  dinleyicilere aç k olarak yap r. Jüri üyeleri
taraf ndan ö renciye tezi ile ilgili veya gerekirse tez d ndan sorular sorulabilir.

 e) Jüri üyeleri, dinleyicilere kapal  olarak, tez savunma s nav sonucunu, kendi aralar nda yapacaklar
bir de erlendirme ile; “kabul”, “düzeltme” veya “red” eklinde salt ço unlukla karara ba larlar ve
durumu, ekinde ki isel Tez De erlendirme Raporlar  bulunan bir tutanakla belirlerler. Jürinin karar  ve
gerekçeli raporu ile ki isel Tez De erlendirme Raporlar , üç gün içinde ilgili Enstitü Anabilim Dal
Ba kanl  taraf ndan enstitüye gönderilir.

 f) Tezi hakk nda  “düzeltme” karar  verilen ö renciye, ilgili jürinin önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu’nun karar  ile düzeltmeler ve eksikliklerin tamamlanmas  için en çok 6 ayl k ek süre verilir. Bu
süre içinde gerekli düzeltmeleri yapan ö renci usulüne uygun olarak mümkünse ayn  jüri taraf ndan
yeniden tez savunma s nav na al r. Bu s navda da tezi kabul edilmeyen ö rencinin ilgili enstitü ile ili i
kesilir.

g) Tezi için ret karar  verilen ö rencinin ilgili enstitü ile ili i kesilir.

h) renci, ba ar yla savundu u ve ilgili yaz m kurallar na uygun olarak yaz p ciltletti i tezini Enstitü
Kurulu taraf ndan belirlenen kopya say  kadar, s nava girdi i tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili
Enstitüye teslim eder, aksi halde Enstitü ile ili i kesilir.

) Bu Yönetmeli in 26 nc  maddesinin birinci f kras n (f) bendinde belirtilen ko ullar n sa lanmas
durumunda doktora ö rencileri tezlerini ngilizce olarak da haz rlayabilirler.

SANATTA YETERL K PROGRAMI

Amaç ve Kapsam
Madde 37- a) Sanatta Yeterlik e itimi, bir lisans, yüksek lisans ya da buna e de er bir çal ma üzerine
yap lan ve bir sanat alan nda gerekli kurumsal ve uygulamal  bilgi ve becerileri kazand rmay  ve özgün
bir sanat eseri ortaya konulmas  ile müzik ve sahne sanatlar nda özgün ve üst düzeyde bir yarat k ve
uygulama sergilemeyi amaçlayan, bilimde doktora e itimine denk bir e itimdir.

 b) Sanatta Yeterlik e itimi, yüksek lisans derecesi olan ö renciler için toplam 21 krediden az
olmamak ko uluyla en az 7 adet ders ve uygulamalar ile Yeterlik S nav , Tez Çal mas  ya da özgün bir
Sergi, Proje, Resital, Konser ve Temsil gibi çal malardan, lisans derecesi ile kabul edilmi  ö renciler
için de toplam 42 krediden az olmamak ko uluyla en az 14 adet ders ve uygulamalar ile Yeterlik S nav ,
Tez Çal mas  ya da özgün bir Sergi, Proje, Resital, Konser ve Temsil gibi çal malardan olu ur.

 c) En çok 12 kredilik lisansüstü ders, dan man n görü ü Enstitü Anabilim Dal  Ba kanl ’n n önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onay  ile di er yüksekö retim kurumlar nda verilmekte olan lisansüstü
derslerden de seçilebilir.

 d) Sanatta Yeterlik ö rencinin alaca  lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine
say lmaz.

Süre
Madde 38- a) Sanatta yeterlik program  normal tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul
edilen ö renciler için 8 yar l, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise 10 yar ld r. Bu süre yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler için 7 yar ldan, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise 9 yar ldan
daha az olamaz. lgili yönetmelikler uyar nca ba ar z olan ö rencinin, ilgili enstitü ile ili i bu süreden
önce de kesilebilir.

 b) Ö rencilerden; kredili derslerini, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerden 4 yar l içinde, lisans
derecesi ile kabul edilenlerden ise 6 yar l içinde ba ar  ile tamamlayamayanlar n veya Madde 21'de
öngörülen en az genel not ortalamas  tutturamayanlar n ilgili Enstitü ile ili i kesilir.
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 c) Kredili derslerini ve uygulamalar  ba ar yla bitiren, yeterlik s nav nda ba ar  bulunan ve tez
yahut sanat eseri önerisi kabul edilen, ancak tez yahut sanat eseri çal mas  Madde 31-a'da belirtildi i
üzere yüksek lisans derecesi ile kabul edilen ö rencilerden sekiz yar l sonuna, lisans derecesi ile kabul
edilen ö rencilerden 10 yar l sonuna kadar tamamlayamad  için tez yahut sanat eseri s nav na
giremeyen bir ö renciye; dan man n, Enstitü Anasanat Dal  Ba kanl  arac yla yapaca  gerekçeli
öneri üzerine ve Enstitü Yönetim Kurulunun onay  ile tezini yahut sanat eserini jüri önünde savunmas
ya da sunmas  için en fazla 4 yar l ek süre verilebilir.

Tez Ya da Sanat Eseri Dan man  Atanmas

Madde 39- a) Sanatta yeterlik tez ya da sanat eseri dan man  atanmas  Madde 25’deki esaslara göre
yap r.

 b) Tez ya da sanat eseri dan man  programda görevli ö retim üyeleri aras ndan seçilir. kinci tez
dan man , doktora yahut sanatta yeterlik derecesine sahip bir ö retim görevlisi veya Yüksekö retim
Kurulu taraf ndan denkli i kabul edilen yurtd ndaki yüksekö retim kurumlar nda görev yapmakta olan
Türkiye Cumhuriyeti vatanda  ya da yabanc  ülke vatanda  profesörler aras ndan görevlendirilen bir

retim görevlisi de olabilir.

Sanatta Yeterlik S nav

Madde 40- Sanatta Yeterlik S nav ’n n amac , sanatta yeterlik derslerini ve ilgili uygulamalar  ba ar yla
tamamlayan ö rencinin temel konular ve sanatta yeterlik çal mas yla ilgili konularda derinli e sahip
olup olmad n s nanmas r. Sanatta Yeterlik S navlar  y lda iki kez yap r. Bu s nav n ko ullar ,
zaman , jüri üyelerinin belirlenmesi, s nav n kapsam  ve yürütülü ekli için bu yönetmelikte belirtilen
Doktora Yeterlik S nav  ve sonuçlar  ile ilgili hükümler uygulan r.

 Yabanc  uyruklular, kendi anadili d ndaki di er yabanc  dillerden veya Türkçe’den s nava tabi
tutulurlar. Yabanc  uyruklu ö rencilerin yabanc  dil s navlar n nas l yap laca  Üniversiteleraras  Kurul
taraf ndan belirlenir.

Sanatta Yeterlik Tezi Ya da Sanat Eseri Çal mas

Madde 41- a) Sanatta Yeterlik derslerini ve ilgili uygulamalar  ba ar yla tamamlay p sanatta yeterlik
nav nda ba ar  olan ö renci için; ö rencinin kendi görü  ve önerileri de al narak dan man , ilgili

anasanat dal  ba kan  ve o anasanat dal nda görevli ba ka bir ö retim üyesinden olu acak bir “Sanatta
Tez yahut Sanat Eseri” Belirleme Komitesi’nce ö rencinin tez çal mas  m  yoksa sanat eseri çal mas

 yapaca  belirlenerek enstitüye önerilir. Bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu’nca karara ba lan r.

 b) Sanatta tez çal mas  yapmas na karar verilen ö renciler için, bu yönetmelikte doktora
rencilerine ili kin olarak belirtilen “Tez zleme Komitesi”, “Tez Önerisi Savunmas ”, “Doktora

Tezinin Sonuçland lmas ” alt ba klar  alt nda belirtilen i lem ve hükümler aynen uygulan r.

 c) Sanat Eseri çal mas  yap lmas na karar verilen ö renciler için;

 1) Her ö renci için ayr  bir Sanat Eseri Çal mas zleme Komitesi olu turulur. Bu komitenin
olu turulmas nda ve çal ma usullerinden doktora ö rencileri için bu yönetmelikte belirtilen i lem ve
hükümlere uyulur.

 2) Ö rencinin yapaca  sanat eseri çal mas n mahiyeti, içeri ini ve gerekirse, yönetimini içeren bir
“Sanat Eseri Çal mas  Önerisi” dan man  gözetiminde ö renci taraf ndan yaz larak Anasanat Dal
Ba kanl nca enstitüye önerilir. Enstitü müdürünün onay  ile öneri kesinle ir.

 3) Sanat eseri çal mas n tamamlanm  say lmas  için ö renci, dan man  gözetiminde çal mas
aç klayan ve belgeleyen yaz  bir metin haz rlar. Bu metin ilgili Enstitünün tez yaz m k lavuzuna uygun
olarak yaz p karton kapl  ciltlenmemi  biçimde 6 kopya halinde Enstitü Anabilim Dal  Ba kanl
vas tas yla enstitüye iletilir. Ancak; bu metin bir tez olmay p, sanat dal n ve o daldaki çal man n
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özelli ine göre de ebilen, baz  durumlarda ortaya konan orijinal bir sanat eserini, haz rlanan üst
düzeyde bir sergiyi, resitali, ya da temsili aç klayan bir ön rapor niteli indedir.

 4) Sanat Eseri çal mas n sonuçland lmas  ile ilgili di er tüm hususlar bu yönetmelikte “Doktora
Tezinin Sonuçland lmas ” alt ba nda belirtilen i lem ve hükümlere göre yap r. Ancak burada “Tez”
in yerini “Sanat Eseri” al r. Sanat Eseri ise, yaz  orijinal bir çal ma olabilece i gibi, uygulamal  olarak
sunulan resital, temsi vb. olabilir. Resital, temsil vb. durumlarda ö rencinin haz rlad  üst düzeyde bir
sanat eserini jüri önünde icra etmesi ve savunmas  istenir.

Mezuniyet ve Diploma

MADDE 42 – Herhangi bir lisansüstü program n bütün gereklerini ba ar yla tamamlayan bir ö rencinin
mezuniyeti için a da belirtilen bilgi ve belgelerin enstitüye eksiksiz teslim edilmi  olmas  gerekir:
 a) Enstitü Kurulunca belirlenen say da bas lm  ve ciltlenmi , tez ya da sanat eseri raporu yahut
sanatta yeterlik eser çal mas  raporu,
 b) Enstitü Kurulunca tez tesliminde istenen belgeler,
 c) Savunma s nav  ya da yüksek lisans yeterlik s nav  jüri raporlar  ve tutanaklar .

lgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ula ktan sonra ö rencinin dosyas  Enstitü Yönetim Kurulunca
incelenir ve mezuniyet için bütün ko ullar  eksiksiz yerine getiren ö rencinin mezuniyetine karar verilir.
Mezuniyetine karar verilen ö renciye, kay tl  bulundu u e itim düzeyi ve bilim ya da sanat dal n ad  ve
özelli ine göre verilen diplomalardan;
 a) Yüksek lisans diplomas  üzerinde, ö rencinin izlemi  oldu u enstitü anabilim dal ndaki program n
onaylanm  ad ,
 b) Doktora diplomas  üzerinde, ö rencinin izlemi  oldu u enstitü anabilim dal ndaki program n
onaylanm  ad   ve varsa verilen unvan,
 c) Sanatta yeterlik diplomas  üzerinde, ö rencinin izlemi  oldu u enstitü sanat dal ndaki program n
onaylanm  ad  belirtilir.
 Diplomalarda Enstitü Müdürü ve Rektörün imzas  bulunur.

Lisansüstü Ö rencilerin Yükümlülükleri

Madde 43- Lisansüstü programlar n herhangi bir a amas ndaki ö renciler, disiplin i  ve i lemlerinde,
lisans ö rencilerinin tabi oldu u 13/1/1985 tarihli ve 18634 say  Resmî Gazete’de yay mlanan
Yüksekö retim Kurumlar  Ö renci Disiplin Yönetmeli i hükümlerine tabidirler.

Madde 44 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre enstitü ile ili i kesilen ö renciler, ayn  enstitünün ayn
anabilim dal na tekrar ba vuramaz ve kay t yapt ramazlar. Ancak kendi iste i ile kayd  sildiren

rencilere bu hüküm uygulanmaz.

Lisansüstü Ö rencilere zin Verilmesi
Madde 45- a) Lisansüstü ö rencilere Enstitü Yönetim Kurulunun karar  ile, ara rma veya ö renim
amac yla süreli olarak yurt d na gitme veya görevlendirme halinden en fazla iki yar la kadar; zorunlu
olarak askere gitme durumunda askerlik süresince; ö retime devam  engelleyen bir Devlet kurumunda
veya özel bir kurulu ta çal anlara bir yar la kadar; do al afet halinde en fazla iki yar la kadar; birinci
derece yak nlar ndan birinin ölümü durumunda bir yar la kadar; derslerin ilk günü ile derslerin son
günü aras nda kesintisiz iki ay süreyle sa k raporu ile hastal  belgeleyen ö rencilere en fazla iki
yar la kadar izin verilebilir. Al nan sa k raporlar , özür s navlar na girme amac yla kullan labilir. Bu
süreler uzat lmaz. Bir ö renciye, toplam mazeretleri sebebiyle üç yar ldan daha fazla izin verilmez.
Yabanc  dil a amas ndaki lisansüstü ö rencilerine, Enstitü Yönetim Kurulu taraf ndan verilen zorunlu
izinler d nda en fazla iki yar l izin verilebilir. Hastal k nedeniyle izinli say lan ö rencilerin, bu süre
içerisinde kamu ve özel kurulu lardaki görevlerine devam ettiklerinin tespit edilmesi halinde, izinli
say lma durumu Enstitü Yönetim Kurulu Karar  ile iptal edilir



18

 b) zin istekleri gerekçeli dilekçe ve belgelerle birlikte yar l ba nda ve derse yaz lma süreleri
bitmeden önce ilgili enstitü müdürlüklerine yap r. Ani hastal k ve beklenmedik haller d nda bu süreler
bittikten sonra yap lacak ba vurular i leme konulmaz.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 46 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 18/8/2005 tarihli ve 25910 say  Resmî
Gazete’de yay mlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans E itim-Ö retim, S nav
De erlendirme ve Ö renci leri Yönetmeli i hükümleri ile Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu
kararlar  uygulan r.

Yürürlükten Kald lan Yönetmelik
Madde 47- Bu yönetmeli inin yürürlü e girmesi ile 28 Haziran 1986 tarih ve 19148 say  Resmi
Gazetede yay nlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü E itim-Ö retim ve S nav Yönetmeli i ve
de iklikleri yürürlükten kald lm r. Lisansüstü programlar na 1996-1997 e itim-ö retim y ndan
önce ba lam  ö rencilerin, doktora yeterlik ve sanatta yeterlik için bu yönetmelikle getirilen yabanc  dil
art  hariç di er haklar  sakl r.

Ek Maddeler

Ek Madde 1- Yürürlülükten kald lm r.

Ek Madde 2- Yürürlülükten kald lm r.

Ek  Madde  3- Yönetmeli in 55 inci maddesi, yay n tarihi itibariyle ilgili enstitüye kay tl  bütün
rencilere 01.09.2000 tarihinden itibaren uygulan r. Ö rencilerin, ilgili enstitüye kay tl  olduklar

tarihten itibaren ald klar  izinler bu yönetmeli in 55-a maddesinin (a) bendi kapsam ndaki izin
sürelerinden say r.

Ek Madde 4 – Yürürlülükten kald lm r.

Yurtd  Üniversitelerle Ö renci Mübadelesi

Ek Madde 5- Karadeniz Teknik Üniversitesi ile yurt d ndaki bir üniversite aras nda yap lan anla malar
(Avrupa Birli i, Socrates,-Erasmus ve benzeri) uyar nca, ö renci de imi program  çerçevesinde, yurt

ndaki üniversitelere bir veya iki yar l süreyle ö renci gönderilebilir. Bu ö rencilerin kay tlar  bu
süre içerisinde Karadeniz Teknik Üniversitesinde devam eder ve bu süre e itim-ö retim süresinden
say r. Bu ö renciler o dönem için Karadeniz Teknik Üniversitesinde almalar  gereken dersler yerine,
okudu u üniversitede ald klar  derslerden sorumlu say rlar. Bu derslerin seçimi, ö renci
dan manlar n nezaretinde yap larak, ilgili Anabilim Dal  Ba kanl n teklifi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun onay  ile kesinle ir. Bu derslerden al nan notlar, bu Yönetmeli in not sistemine çevrilerek

renci kütü üne i lenir ve akademik ortalamaya kat r. Ö rencinin alm  oldu u bu derslerden
ba ar z oldu u dersler varsa, onlar n yerine, Karadeniz Teknik Üniversitesinde almad  dersler
aras ndan, dan man n uygun görece i ve Anabilim Dal  Ba kan n önerisi üzerine Enstitü Yönetim
Kurulunca onaylanan dersleri al r.

 Ayn  mübadele kapsam nda, mübadil üniversiteden gelen ö rencilere de, Üniversitemizde okuduklar
süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulan r ve ald klar  dersler için kendilerine transkript verilir.

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1 – Yürürlülükten kald lm r.

Geçici Madde 2 – Yürürlülükten kald lm r.
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Yürürlük

Madde 48- Bu yönetmelik 1996–1997 e itim-ö retim y  ba ndan itibaren yürürlü e girer.

Yürütme

Madde 49- Bu yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

DE KL KLER:

Bu yönetmelik Resmi Gazete’de yay nland  tarihten sonra a daki de iklikler yap lm  ve yap lan
de ikliklere göre bu metin güncelle tirilmi tir.

De ikli in Yay nland
Resmi Gazetenin Tedavül

No De iklik Yap lan Maddeler
Tarihi Say

10.08.1997 23076 1 lk yay nlanan metin.

21.03.1998 23293 2 6/d.

25.06.1999 23736 3 5, 6,  23-a,  24-a, 24-a, 27–a, 33-b, 40.

05.01.2000 23927 4 Ek Maddeler:  1, 2 eklendi.

06.03.2000 23985 5 55, Ek Madde: 3 eklendi.

30.10.2000 24215 6 6-f,  13, 24, 25-a-c-d, 32-a-c-d, 33-b-c.

24.01.2002 24650 7 10/3.f kra.

23.01.2003 25002 8
7, 9, 10–1.f kra, 11-2.f kra, 13, 14, 15-1.f kra, 16, 17-
2.f kra, 23-c, 26-b ve e, 27-c, 31-a, 36-e ve h, 42-
3.bent.

05.09.2003 25220 9 Ek Madde 4 eklendi.

18.01.2004 25350 10 5/b-c-d,  6/b-c,  d, 7,  8/a-3 ve 4, b 26/c-e, 30/b, 31/a-
b-c, 33/b- g-h- eklendi,  36/d- h, 37/a-b, 38/a-b-c.

13.04.2004 25432 11 55-a, Ek md. 5 eklendi.

18.11.2006 26350 15, 26/e, 36/h, 42/1-2, 25/d, 42/3 bendi

11.06.2007 26549 25/a, 26/b, 32/b-d, 33/d, 36/c, 39/b, 45/a

20.11.2007 26706 5/a-b-c-d, 6,7, 26/b, 33/b-c, 42,Geçici 1., Geçici 2.,
Geçici.3.kald ld

26.12.2007 26738 5/b, 23/b, 30/b, Ek Madde 4

19.08.2009 27324 6/f

02.08.2010 27660

6/f, 7, 9, 10. md. birinci f kras , 11, 14. md. birinci
kras , 15 md. üçüncü f kras , 16. md. birinci f kras ,

23. md. birinci f kras  (b) bendi, 24. md. birinci f kras
(b) bendi, 25. md. birinci f kras  (a) bendi, 26.a-c-d-f
bendi, 30/b-c, 35/b-d, 36/b-c-g- , 43, 44, 45/a, 46, 16
md.ikinci f kras ,33/e, ek 1, ek 2, ek 4, geçici 1,geçici 2


